بنود قانون رقم  13لسنة  8002بشأن الفحص الطبي لمراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج :
بعد اإلطالع عمى الدستور وعمى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم  66لسنة  6661والقوانين المعدلة لو  ،وعمى
القااانون رقاام ( )4لساانة  6666بإصاادار قااانون التو،ياال  ،وعمااى القااانون رقاام ( )5لساانة  6666بتنظاايم العالقااا

القانونياة ذا

العنصار اججنبا ، ،وعماى القاانون رقام ( )55لسانة  6696بشانن مزاولاة ميناة الطا

البشار وطا

اجسنان والمين المعاونة ليماا  ،وعماى القاانون رقام ( )56لسانة  6694بشانن اجحاوا الشصصاية والقاوانين المعدلاة
لو :
وافق مجمس األمة عمى القانون اآلتي نصو ،وقد صدقنا عميو وأصدرناه:
مادة أولى:

عمى راغب ،الزواج إجراء الفحوصا

قرار من وزير الصحة  .وي،ب

الطبية الت ،تفيد صموىم من اجمراض المعدية والورا،ية الت ،يصدر بتحديدىا

ذلك بشيادة صحية يبين فييا أن الزواج آمان أو غيار آمان تصادرىا و ازرة الصاحة

وتحدد فترة صالحية ىذه الشيادة بستة أشير من تاريخ اإلصدار
مادة ثانية:

ال يجوز لممنذون إبرام عقد الزواج  ،كماا ال يجاوز ج جياة أصارو تو،يقاو إال بعاد تقاديم الشايادة المشاار إليياا فا،

الماادة اجولاى فاإن كانا

نتيجاة الشايادة أن الازواج غيار آمان أرفال معياا إقارار مان الطارفين بعمميما ا اا وموافقتيماا

عماى إتمااام عقااد النكااات وال يعتااد فاا ،ىااذه الحالااة بموافقااة ماان لاام تبما ساان الرشااد وال يحاال لولييااا بتم،يميااا فاا ،ىااذه

الحالة .

مادة ثالثة:

يصدر وزير الصحة الالئحة التنفيذية ليذا القانون الت ،تبين نوعية الفحص المطمو واجراءاتو صال ،ال،ة أشاير

من نشر القانون ف ،الجريدة الرسمية.
مادة رابعة:

مااع عاادم اإلصااال باان عقوبااة أشااد ياانص عمييااا قااانون آصاار يعاق ا

ك ا ماان أفشااى س ا ار يتعماال بشاايادة الفحااص

المنصوص عمييا ف ،المادة اجولى من ىذا القانون بالحبس مدة ال تجاوز سنة والغرامة الت ،ال تجاوز ألف دينار

كويت ،أو إحدو ىاتين العقوبتين .
مادة خامسة:

يعاقا

المانذون أو المو،ال الاذ يصاالف أحكاام الماادة ال،انياة باالحبس مادة ال تجااوز سانة والغ ارماة التا ،ال تجااوز

ألف دينار كويت ،أو إحدو ىاتين العقوبتين .
مادة سادسة:

عمى رئيس مجمس الوزراء والوزراء  -ك فيما يصصاو  -تنفياذ ىاذا القاانون  ،ويعما باو بعاد ساتة أشاير مان تااريخ

نشره ف ،الجريدة الرسمية

صدر بقصر السيف ف 72 : ،ذ القعدة  9271ىا
موقع مركز الفحص الطبي قبل الزواج
يقع المركز حاليا في منطقة الصباح الطبية التخصصية  -مجمع اإلدارات  -ويتبع

إدارة الصحة االجتماعية وسوف تقوم الوزارة الحقا بتوفير وتجهيز مراكز أخرى لمفحص
الطبي قبل الزواج في جميع محافظات الدولة

لمزيد من االستفسارات يمكن االتصال عمى
مركز الفحص الطبي قبل الزواج

ت 89980422 - 89980442 :
www.moh.gov.kw

